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Sprememba pravil SZS za izvajanje 1.A in 1.B državne lige v sezoni 2021/2022 z
zračno puško in pištolo
za preprečevanje širjenja koronavirusa
1. Sistem tekmovanja v 1.A in 1.B državni ligi
V sezoni 2021/2022 se 1.A in 1.B državna liga z zračno puško in pištolo izvedeta v skupinah po enokrožnem
ligaškem sistemu dvobojev. Vsaka liga je razdeljena na tri skupine po štiri ekipe. Ekipe se pred žrebom
skupin razvrstijo v štiri »bobne« po kvaliteti sodelujočih ekip glede na dosežen povprečni ekipni rezultat v
pretekli sezoni. V prvem bobnu se nahajajo prve tri ekipe po kvaliteti, v drugem druge tri, v tretjem naslednje
tri in v četrtem najšibkejše tri. Za sestavo posamezne skupine se iz vsakega bobna izžreba po ena ekipa. Pred
vsakim žrebom ekipe se izžreba skupina v katero se izžrebana ekipa uvrsti. Tako dobimo tri enakovredne
skupine po kvaliteti.
V kvalifikacijskem delu lige se v vsaki skupini izvedejo tri kola medsebojnih dvobojev "vsaka ekipa proti
vsaki".
Po treh kolih v kvalifikacijah se, glede na uvrstitev in dosežene kroge, sestavijo tri nove skupine s po štirimi
ekipami.
V A skupino se uvrstijo prvo uvrščene ekipe iz vsake skupine po številu doseženih točk ter najboljša drugo
uvrščena ekipa po skupnem številu doseženih krogov. V A skupini se izvedejo tri kola medsebojnih
dvobojev. Uvrstitev na lestvici po treh kolih šteje kot končna uvrstitev v DL od 1. do 4. mesta.
V B skupino se uvrstita preostali dve drugo uvrščeni ekipi iz dveh skupin po številu doseženih točk ter dve
najboljši tretje uvrščeni ekipi po skupnem številu doseženih krogov. V B skupini se izvedejo tri kola
medsebojnih dvobojev. Uvrstitev na lestvici po treh kolih šteje kot končna uvrstitev v DL od 5. do 8. mesta.
V C skupino se uvrstijo preostale štiri ekipe. V C skupini se izvedejo tri kola medsebojnih dvobojev.
Uvrstitev na lestvici po treh kolih šteje kot končna uvrstitev v DL od 9. do 12. mesta.
Pari se določijo po Bergerjevi tabeli za 4 ekipe. Na podlagi razvrstitve v kakovostni boben (1., 2., 3. ali 4.) se
ekipam določijo številke od 1 do 4. Prvo napisani je domačin tekmovanja.
Ekipo sestavljajo trije tekmovalci.
Tekmovanje se izvaja na elektronske ali papirnate tarče. Na papirnate tarče se s puško odda po en (1) strel v
tarčo in s pištolo po dva (2) strela v tarčo.
2. Postavitev tekmovalcev v 1.A in 1.B državni ligi
Tekmovalci so v ekipah za dvoboje postavljeni po kakovosti in tekmujejo v parih. Prvi po kakovosti iz 1.
ekipe proti prvemu po kakovosti iz 2. ekipe, drugi proti drugemu in tretji proti tretjemu.
3. Priprava kakovostne lestvice za 1. kolo
Za 1. kolo se kakovostna lestvica tekmovalcev izdela na podlagi rezultatov iz pretekle sezone in sicer po
naslednji prioritetni lestvici kriterijev:
a) Povprečni rezultat tekmovalca v 1.DL iz pretekle sezone.
b) Če tekmovalec nima tega rezultata, se ga na kakovostno lestvico uvrsti na podlagi povprečnega
rezultata v državni ligi mladih iz pretekle sezone
c) Če tekmovalec nima rezultata iz prejšnjih dveh alinej, se upošteva povprečni rezultat v 2.DL iz
pretekle sezone
d) Kot zadnji kriterij se upošteva rezultat z zadnjega državnega prvenstva.
Povprečje se izračuna ne glede na število nastopov v ligi, iz katere se upoštevajo rezultati. Vsi rezultati se
preračunajo na 60 strelov.
Če tekmovalec nima nobenega od teh rezultatov, se ga v ekipi postavi na zadnje mesto po kakovosti.
Če je več tekmovalcev brez rezultata, sodnik opravi žrebanje med temi tekmovalci za določitev pozicij
znotraj ekipe.

Članica je odgovorna za pravilnost postavitve članov ekipe po kakovosti, kar pri prijavi pisno potrdi vodja
ekipe.
Vsi nepravilno postavljeni pari bodo za članico, ki je svojega člana nepravilno postavila, ovrednoteni kot
poraženci, dosežen rezultat pa se jim upošteva za posamično razvrstitev.
4. Vstop tujcev v ligo
Če za članico SZS nastopa tujec, ki v pretekli sezoni ni sodeloval v ligaškem sistemu SZS, mora članica SZS
za njega pridobiti rezultate z ligaškega tekmovanja države iz katere prihaja oz. z njihovega državnega
prvenstva za umestitev na kakovostno lestvico. Če članica ne pridobi in ne prijavi potrebnega rezultata, tega
tekmovalca ne more prijaviti za nastop v 1.DL.
5. Priprava kakovostne lestvice od 2. kola naprej
Za 2. kolo in vse naslednje se kot kakovostna lestvica upoštevajo povprečni rezultati, doseženi v 1.DL v
tekoči sezoni, ki so objavljeni na spletni strani SZS v sklopu skupnega vrstnega reda posameznikov.
Pri izenačenem rezultatu se upošteva vrstni red iz prejšnje razvrstitve.
Če nov tekmovalec vstopi v 1.DL, se mu kakovost določi na podlagi določil 3. in 4. točke, ki veljajo za 1.
kolo.
6. Ocenjevanje
Zadetki se ocenjujejo po pravilih ISSF za zračno puško in pištolo, za kar mora organizator tekmovanja
zagotoviti potrebno opremo tudi za ocenjevanje zadetkov na papirnate tarče.
7. Vodenje rezultatov
Rezultate je izvajalec tekmovanja dolžan v roku 3 ur po končanem tekmovanju po elektronski pošti na
predpisanem obrazcu poslati Komisarju DL, ki po zbranih vseh rezultatih izdela lestvice in jih objavi na
spletni strani SZS.
8. Ekipni rezultati
Rezultati posamezne tekme se vodijo na predpisanem obrazcu.
Vsak zmagovalec posameznega para dobi eno (1) točko. Za boljši ekipni rezultat po krogih prejme ekipa tri
(3) točke. V skupni seštevek gre vsota doseženih posameznih in ekipnih točk vsake ekipe.
Skupaj lahko zmagovalna ekipa prejme največ šest (6) točk ((3x1)+3=6). Izenačeni rezultati se razrešujejo
po pravilih ISSF.
V skupnem seštevku se vodijo ekipni rezultati in prejete točke po posameznih kolih, vsota doseženih krogov,
povprečni ekipni rezultat v krogih in vsota prejetih točk.
9. Posamezni rezultati
Rezultate posameznikov iz dvobojev zbere Komisar DL in jih po vrednosti razvrsti v lestvico ter točkuje po
Pravilniku o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije. Pri posameznih rezultatih s pištolo je
potrebno obvezno vpisati tudi število notranjih desetk za razvrščanje v skupnih rezultatih.
Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek 5 najboljših točkovnih rezultatov.
10. Kriteriji za razvrščanje v ekipni lestvici
a)
b)
c)
d)

Prvi kriterij je vsota vseh prejetih točk
Pri izenačenju doseženih točk odloča več doseženih ekipnih zmag
Če še ni razrešeno izenačenje, odloča višja vsota doseženih ekipnih krogov
Če še vedno ni razrešeno izenačenje, odloča medsebojno srečanje izenačenih ekip

11. Nepopolne ekipe
Nepopolna ekipa avtomatično izgubi dvoboj in popolna ekipa dobi za ekipni rezultat tri (3) točke.
Če sta obe ekipi nepopolni, se za ekipni rezultat ne podeli treh (3) točk nobeni od ekip.
Posamezniki iz nepopolne ekipe, ki nastopijo, se razvrstijo po kakovosti na prvo in drugo mesto.
Posamezne točke se podelijo zmagovalcem parov.
Dvoboj, v katerem je nastopila ena od ekip z nedovoljenim tekmovalcem, dobi nasprotna in pravilno
sestavljena ekipa s točkovnim izkupičkom 6:0.
Če ekipa ne nastopi vsaj z dvema tekmovalcema ali se tekmovanja ne udeleži, izgubi dvoboj z rezultatom 6:0
in se kaznuje po 33. členu točka a) Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije.

12. Diskvalifikacija
V primeru, če je tekmovalec diskvalificiran, se mu šteje rezultat 0. Njegov nasprotnik v paru pa dobi točko
za zmago.
13. Število strelov in čas streljanja
Za število strelov in čas streljanja velja v vseh ligah Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za
Pokal Slovenije.
14. Izvajanje 1.A in 1.B državne lige
Dvoboji potekajo v skladu s koledarjem SZS na strelišču domače ekipe. Strelišče mora biti v skladu s pravili
ISSF.
Dvoboji se izvajajo v nedeljo s pričetkom tekmovalnega časa ob 9:30 uri na strelišču domače ekipe. Domača
ekipa lahko tekmovanje izvede na drugem strelišču, lahko pa tudi svoje domače kolo izvede pri gostujoči
ekipi, če se le-ta s tem strinja.
Ekipi se lahko dogovorita za izvedbo dvoboja v drugem terminu v času od srede v tednu pred predvidenim
nedeljskim terminom do najkasneje nedelje do 15:00 ure. V tem primeru se za točen čas in kraj izvedbe na
pobudo gostitelja obe ekipi soglasno dogovorita. Dogovor o datumu, času in kraju mora biti zaradi
kasnejšega morebitnega dokazovanja potrjen s strani obeh ekip pisno s komunikacijo po elektronski pošti.
15. Prijave
Razpisi organizatorjev oz. domačinov se za tekmovanja v 1. državni ligi, Državni ligi mladih in Pokalu
prijateljstva ne objavljajo na spletni strani SZS. Koledar tekmovanj je objavljen v interaktivnem koledarju na
spletni strani SZS, kjer so objavljeni tudi pari za posamezno kolo tekmovanja.
Prijave za 1.A in 1.B DL potekajo preko e_Prijave in se odprejo 15 dni pred posameznim kolom ter bodo
odprte do nedelje pred terminom tekme. Ob prijavi se v spustnem seznamu obrazca pri posameznem
tekmovalcu izbere kakovost znotraj ekipe (1, 2 ali 3) ter vpiše rezultat po kriterijih iz točke 3, 4 oz. 5. Za
nepravilno izpolnjeno oziroma prepozno e_Prijavo je pred tekmovanjem potrebno po elektronski pošti ekipo
z ekipnim obrazcem prijaviti izvajalcu dvoboja in komisarju DL. Če se sestava ekipe pred tekmovanjem
spremeni, je potrebno pred tekmovanjem izpolniti nov ekipni obrazec z upoštevanjem kakovostne lestvice.
Ekipa, ki se ne prijavi za tekmovanje z e_Prijavo se kaznuje z odvzemom dveh (2) točk.
16. Rezervni tekmovalci
Rezervne tekmovalce je potrebno prijaviti in pri njihovih nastopih upoštevati 12. člen Pravilnika o
tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije, razen da lahko ekipe zamenjajo svojega rezervnega
tekmovalca pod pogoji iz 4. odstavka 12. člena po tretjem kolu kvalifikacij.
17. Strelska mesta v 1.DL
Pari so razporejeni na strelska mesta po kakovosti od najmočnejšega do najšibkejšega od leve proti desni.
Tekmovalca posameznega para stojita eden poleg drugega. Domači tekmovalec stoji vedno na levi.
18. Štartne številke
Tekmovalci morajo nositi štartne številke po Pravilniku
19. Sodniki
Domačin tekmovanja mora zagotoviti sodnika s potrjeno licenco, kateri v istem kolu ne sme biti tekmovalec
ene od obeh ekip.
Sodnik in vodji obeh ekip pred pričetkom tekmovanja potrdijo položaj tekmovalcev na kakovostni lestvici in
določijo strelska mesta. Zato mora organizator tekmovanja pripraviti za vpogled izvod kakovostne lestvice
tekmovalcev.
20. Priznanja
Priznanja v vseh ligah podeli Strelska zveza Slovenije ob zaključku lige za končne rezultate po posameznih
ligah in za Pokal Slovenije, kot je določeno v Pravilniku o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal
Slovenije.
21. Prijavnina
Prijavnina se v 1.A in 1.B DL ne plačuje za posamezno kolo.

22. Promocija
Strelska Zveza Slovenije pred pričetkom DL na družbenih omrežjih najavi napoved izvedbe 1.A in 1.B DL
ter napoved tekmovalnih parov. Po zaključku posameznega kola lige pa informacijo ter rezultate s
tekmovanj.
23. Gledalci
Prisotnost gledalcev je na tekmovanjih dovoljena z upoštevanjem veljavnih omejitev z odloki vlade RS.
24. Norme in državni rekordi
Norme za državno prvenstvo se dosegajo na vseh kolih pred državnim prvenstvom.
Doseženi rezultati na teh tekmovanjih se ne priznavajo za državne rekorde.
25. Preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom
Tekmovalci, ki ne spoštujejo veljavnih omejitev odloka vlade RS in priporočil NIJZ za preprečitev širjenja
okužb s koronavirusom, ne morejo nastopiti na tekmovanju.
V primeru okužbe enega člana ekipe, le-tega nadomesti rezervni tekmovalec, če pa sta okužena dva člana
ekipe, se lahko zaprosi pristojno komisijo za preložitev tekmovanja.
26. Prehodne določbe
Za vse primere, ki niso izrecno urejene s temi pravili, se uporabljajo določbe Pravilnika o tekmovanju z
zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije.

Ljubljana, 23.09.2021

Komisija za puško, pištolo in samostrel
predsednik Bogdan Slanšek

